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SVOZY ODPADŮ 
DUBEN 2020

DOMOVNÍ ODPAD
týdenní - každé pondělí

14ti denní – liché pondělí 6.4. a 20.4.
kombinovaný - každé pondělí

měsíční – pondělí 6.4.

BIO ODPAD
sudé středy 1.4., 15.4., 29.4.

kontejner v kasárnách

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
sudé pondělí 13.4. a 27.4.

Aktuální informace 
o epidemii COVID-19 

způsobené 
koronavirem
SARS-CoV-2

můžete sledovat na  
www.mikulasovice.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
VŠECHNY AKCE JSOU 

MOMENTÁLNĚ
ZRUŠENY V DŮSLEDKU 

EPIDEMIE

Vážení a milí spoluobčané,
nouzový stav a koronavir, to jsou termíny, které 
skloňujeme ve všech pádech od čtvrtka 12. března 2020 
čím dál častěji. 

Nouzový stav (web MV) 
Vláda ČR na návrh ministra vnitra schválila vyhlášení 
nouzového stavu na celém území České republiky. 
Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020 
od 14.00 hodin na dobu 30 dnů.  Nouzový stav se 
vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje 
vláda svým usnesením a o vyhlášení nouzového stavu 
neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která 
může vyhlášení zrušit.
Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. 
Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu 
Poslanecké sněmovny. Nouzový stav se vyhlašuje jako 
zákon.
V  případě vyhlášení nouzového stavu mohou být 
dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.na nezbytně 
nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena 
některá práva a svobody. O všech opatřeních občany 
informujeme všemi dostupnými prostředky. Ze 
zákona č. 128/2000 Sb. má starosta povinnosti chránit 
a informovat obyvatele obce. Nařízení města nabývají 
účinnosti okamžikem jejich vyhlášení na úřední desce 
a zveřejněním dostupnými prostředky.
Od pondělí 16.3. 2020 informujeme obyvatele 
o nutnosti nošení roušek, žádáme občany, aby netvořili 
hloučky, aby se zdržovali co nejvíce doma. Důležitá je 
pomoc seniorům a nemocným. Zajistili jsme rozvoz 
obědů, léků, nákupu potravin, každý občan města 
obdrží roušku. Nyní pracujeme na vybavení každé 
domácnosti dezinfekcí. Používejte, prosím, ochranu 
úst a nosu, používejte roušku. Buďte ohleduplní k sobě 
i svému okolí. Aby rouška správně fungovala, nasazujte 
si ji vždy s umytýma rukama. Po tu dobu, co máte 
roušku na obličeji, vyvarujte se jakýchkoliv dotyků. 
Pokud se tak stane, použijte na ruce antibakteriální gel.
Rouška vydrží na ústech zhruba dvě až čtyři hodiny. Až 
si roušku opatrně sundáte (nesahejte na její vnější část, 
mohly na ní ulpět infi kované kapénky), nezapomeňte 
si opět umýt ruce dezinfekcí. Pokud máte roušku 
jednorázovou, nikam ji ani nepokládejte a rovnou se jí 
zbavte. Člověk, který je infi kovaný koronavirem a nosí 
roušku i v domácnosti, aby nenakazil ostatní, ji musí 
po sundání zavřít do plastové krabice či do igelitového 

pytlíku, a důkladně uschovat. Infi kovaný odpad se 
ukládá do zvláštních pytlů. Máme je připravené, jen 
doufáme, že nebudou potřeba.
Pakliže máte látkovou roušku, je potřeba ji sterilizovat. 
nechteji ve vodě projít varem a posléze samovolně 
vystydnout. Lze ji také prát, ale alespoň na 60 °C. Roušku 
pak vyžehlete.
Máte-li podezření na nemoc COVID-19, nechoďte 
k lékaři, prosíme, oslovte ordinaci telefonicky. 
V  čase koronaviru posilujte imunitu, myjte si ruce, 
udržujte od sebe odstupy, zůstávejte doma. Prosíme, 
poslouchejte bezpečnostní doporučení. Jen tak 
zamezíme šíření nákazy. Do dnešního dne – 24.3.2020 
není v  Mikulášovicích potvrzený jediný případ. Jen 
společnými silami tento stav udržíme. V našich silách je 
jen zpomalení jejího šíření. 
Děkujeme hasičům, všem švadlenám, kuchařům 
a dobrovolníkům, kteří pomáhají občany informovat 
a zásobovat zdravotním materiálem. Věříme, že touto 
společnou silou a vytrvalostí nákazu vydržíme.

Ing. Miluše Trojanová – starostka, 
Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Valná hromada 
SDH Mikulášovice - str. 5

Fotozprávy - str. 6

Investování veřejných fi nancí
Možná neuškodí pohled na veřejné peníze i z jiného 
úhlu. Je likvidace polorozpadlých, zničených budov dra-
há? Je oprava komunikací drahá? Vyhazujeme peníze in-
vestováním do oprav bytových domů, do veřejné zeleně 
a do úpravy veřejných sportovišť? 
Pokud uvidíme jen částky, tak ano. Bohužel, například na 
likvidaci bouraček se objevují často kritiky, dosud neby-
la navržena žádná smysluplná alternativa a nikdo jiný si 
s letitými problémy nedokázal poradit. Ani vlastníci ani 
státní úřady. Pokud by se město nezapojilo do likvidace 
zbořenišť, tyto zátěže by zde fi gurovaly další desítky let. 
A proč? Právě proto, že i vlastní likvidace jakékoli ruiny 
stojí peníze a každý soukromý vlastník takovéto bourač-
ky uvažuje přesně jako Vy v číslech. Ve výsledku dojde 
k závěru, že je likvidace drahá a že na to nemá nebo 
nedá ani korunu. Výsledkem jsou potom bouračky na 
celém území města Mikulášovice. V současné době se na 
vzniku ruin výrazným způsobem podepisují i exekuce 
a předpoklad vzniku dalších bouraček je vysoký. Tímto 
však v žádném případě nelze říci, že se budeme starat o 
všechna zbořeniště. Byly vytipovány lokality stará pekár-
na, č.p.1 a restaurace „Na schodech“.  Jsem přesvědčen, 
že likvidací bouraček dochází ke zkulturnění Mikulášo-
vic. 
A co se týká fi nancí? Likvidace bouraček - vyhozené pe-
níze, oprava nemovitostí v majetku města - vyhozené 
peníze, řešení prevence kriminality, kamerový systém, 
nákup bytů na sídlišti a jejich oprava - opět zbytečně 
vyhozené peníze, provoz bytových domů,  DPS, infor-
mačního střediska, sportovních hřišť, koupaliště, dobro-
volní hasiči, spolky, kulturní akce - dle takového pohledu 
opět jenom vyhozené drahé peníze. A vyklizení objektu 
č.p. 8? To byly teprve vyhozené peníze.  Ani jedna měst-
ská činnost není výdělečná, tedy je drahá a zbytečná. Po-
kud vše zrušíme, budeme mít sice spoustu peněz, ale nic 
více. Mikulášovice budou mrtvé. Ve výsledku, i když pou-
žijeme peníze na něco, co se jeví jako zbytečné a drahé, 
v konečném zúčtování může být to nejlepší, co jsme pro 
město mohli udělat. 

Ing. Antonín Bláha, místostarosta
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SMS infokanál – dovolu-
jeme si Vás tímto požádat 
o  spolupráci v  rámci zasílání 
sms zpráv. Pokud chcete být 
nadále informováni o  novin-
kách a  událostech a  máte-li 
chytrý telefon, doporuču-
jeme Vám nainstalovat si 
aplikaci Česká obec, a  to 
prostřednictvím Google play 
nebo Appstore. Aplikace Vás 
bude o  novinkách informo-
vat obratem, díky této apli-
kaci se můžete podívat hned 
i na další informace, které se 
události týkají a  nemusíte 
hledat web města. Výhodou 
této aplikace je to, že si mů-
žete sami navolit obce, ze 
kterých chcete být také infor-

mováni. K doručení informací 
je potřeba se připojit na in-
ternet a město za odeslání in-
formace tohoto typu neplatí. 
Pokud nemáte telefon, který 
umožní aplikaci stáhnout, 
pokud z  jakéhokoliv důvodu 
Českou obec využívat nemů-
žete a  přejete si posílat sms 
zprávy, je potřeba, abyste vy-
plnili formulář GDPR, který je 
součástí výtisku novin nebo 
je k  dispozici ke stažení na 
webu města nebo k  vyzved-
nutí na podatelně. Formulář 
je potřeba vyplnit a  pode-
psat. Odeslání 1 sms zprávy 
je pro město zpoplatněno Kč 
1,- bez DPH.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Nouzový stav v Mikulášovicích - den po dni

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY A OPATŘENÍ COVID 19

12.3. čtvrtek vláda vyhlásila NS ve 14 hodin

13.3. pátek      starostka svolala krizový štáb města, začala příprava krizového progra-
mu města 

16.3. pondělí všemi dostupnými prostředky jsme informovali občany o šíření nového 
viru, předali jsme do ordinace zubního a praktického lékaře po dvaceti 
kusech respirátorů s nejvyšší ochranou FFP3, aby lékaři mohli pečovat o 
občany našeho města. Respirátory byly vybaveny také prodejny potra-
vin a pošta.

 - uzavřeli jsme provoz MŠ
 - v informačním středisku a knihovně jsme zahájili šití roušek

17.3. úterý probíhala informovanost občanů, především byly na prodejny potravin 
umístěny informace o povinnosti nosit roušku 

18.3. středa  město vydalo a zveřejnilo soubor opatření proti šíření nákazy, přede-
vším je nutné ochránit seniory a nemocné občany. (rozvoz léků, nákupy, 
obědy, atp.)

19.3. čtvrtek   zahájili jsme roznášku roušek

22.3. neděle   vyzvali jsme občany, kteří pracují v Německu, aby zvážili cestování přes 
hranice, neboť se nákaza v příhraničí velmi rozšířila

23.3. -30.3.  probíhá roznáška roušek a vysoce účinného čistícího a mycího příprav-
ku do domácností.

Děkujeme Vám, že dodržujete zvýšenou hygienu, že jste opatrní. 
Děkujeme hasičům, dobrovolníkům za pomoc a ochotu. 
Děkujeme fi rmě MKLůžkoviny a dárcům za materiál na roušky. 
Děkujeme kuchařkám ze školní jídelny a panu Vladařovi za obědy pro hasiče a švad-
leny…
Děkujeme pracovníkům úřadu za zvládání mimořádné situace.

Ing. Miluše Trojanová – starostka, Ing. Antonín Bláha - místostarosta

Veškeré důležité aktuální informace naleznete na internetových stránkách 
města Mikulášovice.
www.mikulasovice.cz případně na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz
a nebo na www.mzcr. 
Sledujte také městské plakátovací plochy a poslouchejte hlášení v  městském 
rozhlase.
Důležité informace týkající se celé České republiky se dozvíte z vysílání rozhlasu 
a televize.

MĚSTO MIKULÁŠOVICE - OPATŘENÍ ODPADY - COVID 19 

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S KONTAMINO-
VANÝM ODPADEM  A POTENCIONÁL-
NĚ KONTAMINOVANÝM ODPADEM 
Z KARANTÉNY OSOB 

1) OSOBY V KARANTÉNĚ BEZ POTVR-
ZENÍ ONEMOCNĚNÍ 
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesní-
ků) od osoby v karanténě, by měl být ulo-
žen v plastovém pytli na odpady. Plasto-
vé pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel 
pevně zavázán a na povrchu ošetřen des-
infekčním prostředkem. Jsou-li použity 
pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl 
být vložen do druhého pytle a zavázán. 
Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen 
desinfekčním prostředkem a zavázaný 
pytel až poté dán do běžného kontejneru 
na odpad (černé popelnice). Tento po-
stup je vhodný pro případy, kdy u osob 
není prokázáno onemocnění COVID-19. 

2) OSOBY S POTVRZENÝM ONEMOC-
NĚNÍM 
V případě, že onemocnění osob bylo 
potvrzeno, nemocná osoba nakládá se 
svým odpadem stejně jak je uvedeno 
v předchozím odstavci (balení, desinfek-
ce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, 
svoz odpadu a jeho konečné odstranění  

by však mělo vycházet z lokálních mož-
ností bezpečného odstraňování nebez-
pečného odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i pro ostatní občany. 
Městský úřad v tomto případě stanoví 
konkrétní způsob, aby byl např. omezen 
přístup ke sběrným nádobám za účelem 
nežádoucí manipulace s odloženým od-
padem jako je vybírání odpadu z popel-
nic jinými osobami, přebírání odpadu 
apod. V případě zvýšeného výskytu kon-
taminovaného odpadu v jedné lokalitě 
budou přijata další opatření jako je např. 
oddělený sběr a svoz. 

V Mikulášovicích, dne 20.3.2020

S koncem dubna končí také platnost 
známek na svoz komunálního odpadu 
– přijatá opatření
Známky na nové období 2020 - 2021, kte-
ré začíná 1. 5. 2020, se nebudou prodávat 
tak, jak jste zvyklí.
Vzhledem k  nastalé situaci, související 
s vyhlášením nouzového stavu v ČR, jsme 
se rozhodli, že od 1. 5. 2020 budeme po-
kračovat ve svozu směsného komunální-
ho odpadu v režimu, jak je nyní nastaven. 
To znamená, že odpad z  domácností 
bude svážen dál bez toho, aniž byste si 
zakoupili novou známku, a to do doby, 
kdy bude možné samotný prodej spustit.

Výzva pro 
regionální výrobce 

Uprostřed skal, na krajích hlubokých lesů, v  údolích potoků 
a řek Českého Švýcarska od nepaměti žili lidé, kteří dotvářeli 
charakter této krajiny. Fortel jejich řemesel, od malých dílen 
a drobných manufaktur až po velké a slavné továrny, dal základ 
tradici regionální řemeslné dovednosti, která se v kraji udržuje 
dodnes a v posledních letech dokonce viditelně rozkvétá.
Hledáme výrobce, řemeslníky i umělce, kteří sdílí myšlenku 
společné propagace regionálních produktů a  jejichž výsled-
kem jsou nejen zajímavé výrobky, ale i kvalitní služby. Pomozte 
nám rozšířit nabídku regionálních produktů a zážitků, jež jsou 
dobrou reklamou a oblíbenými suvenýry pro České Švýcarsko. 
Přihlaste svůj produkt do jarního kola certifi kace značkou 
„Českosaské Švýcarsko regionální produkt ®“! Od roku 2010, 
kdy značka vznikla, se zapojilo již 42 regionálních výrobců 
a 12 provozovatelů zážitků. 

Certifi kace garantuje původ výrobku v  regionu, jeho kvalitu, 
jedinečnost a šetrnost k životnímu prostředí, dlouholetou tra-
dici. Roli hraje i podíl ruční práce, místních surovin a výjimečné 
vlastnosti. Cílem značky je zviditelnit region, propagovat zdejší 
aktivní výrobce i provozovatele turistických zážitků. 

Termín přijímání žádostí je do 13. 4. 2020
Více informací: Dana Štefáčková, MAS Český sever, z.s.
Email: stefackova@masceskysever.cz, tel. 702 117 891
Více o tom, co značka obnáší, jaké podmínky je nutné splnit se 
dozvíte tady: https://www.masceskysever.cz/regionalni-zna-
ceni-vyrobku-a-zazitku/

VŠECHNY AKCE JSOU MOMENTÁLNĚ 

ZRUŠENY V DŮSLEDKU EPIDEMIE

KALENDÁŘ AKCÍ
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Nechoďte si nyní proto pro novou známku na MěÚ
INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - SKO
svozové dny:
týdenní svoz -  každé pondělí
čtrnáctidenní svoz -  liché pondělí
kombinovaný svoz -  květen až září 
  čtrnáctidenně, říjen až 
  březen týdně, duben 
  čtrnáctidenně
měsíční svoz -  první pondělí v měsíci

SEPAROVANÝ ODPAD
svoz pytlů se separovaným odpadem (papír, plast, 
PET lahve, sklo, kov) - sudé pondělí

BIO ODPAD – PRVNÍ SVOZ ZAČÍNÁ 1. DUBNA
svozovým dnem pro BIO odpad je každá sudá 
středa od 1. 4. 2020 do 25. 11. 2020

Ceník známek na SKO platný od 1. 5. 2020

Nádoba Vývoz Cena vč. DPH

80 l týdenní 2.236,- Kč

80 l čtrnáctidenní 1.183,- Kč

80 l kombinovaný 1.726,- Kč

80 l měsíční 563,- Kč

120 l týdenní 2.505,- Kč

120 l čtrnáctidenní 1.322,- Kč

120 l kombinovaný 1.907,- Kč

120 l měsíční 626,- Kč

240 l týdenní 4.602,- Kč

240 l čtrnáctidenní 2.436,- Kč

240 l kombinovaný 3.555,- Kč

1100 l týdenní 17.946,- Kč

1100 l čtrnáctidenní 9.309,- Kč

1100 l kombinovaný 13.712,- Kč

PE pytel jednorázový svoz 55,- Kč
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Mezinárodní den žen s Michalem Šindelářem
Úvodní březnová sobota patřila ve Slovanském domě zejména ženám, slavily 

totiž svůj mezinárodní den žen. Akce byla jako vždy dobře připravená, včetně 

uvítání, kytičky a malého dárku, kvalitní program a výborné hudební vystoupe-

ní. Nicméně zdá se, že celková návštěvnost už byla tak trochu ovlivněná nastu-

pujícími událostmi, které jsou pro nás všechny již každodenní samozřejmostí. 

Přesto, kdo se připravené akce zúčastnil, rozhodně nelitoval a v celovečerním 

programu si našel právě to své. Po úvodním slově starostky obsadila parket 

děvčata ze Step by Step se svými jednotlivými tanečními kreacemi. Následo-

vala zajímavá světelná show a také roztomilé mažoretky Berušky ze Šluknova. 

O vyvrcholení celého večera se postaral zpěvák Michal Šindelář s kapelou, který 

zahrál nejen své nejúspěšnější hity, ale zavzpomínal také na slavnou éru Ka-

tapultu, v  jehož sestavě hrával také jeho otec Jiří „Dědek“ Šindelář. Jak už to 

bývá, u nás v Mikulášovicích zvykem na oslavu MDŽ dorazila většina aktérů ve 

stylovém retro oblečení. Mnohdy podle postarších kousků ze šatníků babiček 

přítomní zavzpomínali na staré časy a podle oblečení poznávali ze kterého, že 

to asi pochází.

Text a foto: Tomáš Fúsek

Úvodního slova a přání všem přítomným ženám se ujala starostka města Ing. Mi-
luše Trojanová.

Vystoupení „beruškovských“ mažoretek ze Šluknova bylo opravdu roztomilé.

Předtančení v podání děvčat z taneční školy Step by Step.

Michal Šindelář s kapelou roztančil všechny přítomné v sále.
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Zpráva velitele Sboru dobrovolných hasičů 
v Mikulášovicích  za rok 2019

Valná hromada Sboru dobrovolných hasi-
čů města Mikulášovice 22.2. 2020. 
Opětovně musím připomenout dobrou 
spolupráci s vedením města Mikulášovice 
a jeho zastupitelstvem.
V roce 2019 nám byl schválen rozpočet 
v celkové výši 2.375.500 Kč., část rozpočtu 
zahrnuje i dotaci na nový automobil. 
Z rozpočtu byly pořízeny tyto položky: 
dýchací technika Scott 6 ks, centrála, su-
ché obleky Agama, plovací vesty Safe-
ty, člun, pracovní oděvy PS II, zásahová 
obuv, zásahové opasky, hadice, přenosná 
led halogenová světla atd.
27.5.2019 nastal pro mikulášovický hasič-
ský sbor významný den. Společně se sta-
rostkou města, pí. Ing. Miluší Trojanovou, 

místostarostou p. Ing. Antonínem Bláhou, 
a se třemi členy výjezdové jednotky jsme 
jeli převzít do Auto Trutnov,  zcela  nový 
DA Ford Tranzit 4X4. Celková částka se vy-
šplhala na 1.392.429,- Kč. Z toho dotace 
činila 450.000,- Kč od Ministerstva vnitra 
a 300.000,- Kč od Ústeckého kraje, zbytek 
hradilo město Mikulášovice.
Tento automobil nám byl ofi ciálně pře-
dán pro potřeby JSDH dne 16.6.2019 
starostkou města, při příležitosti konání 
nožířských slavností.
A tímto chci poděkovat vedení města 
a obzvláště paní starostce města Ing. Tro-
janové  za vyřízení všech záležitostí pro 
získání DA .

Datum Lokalita
Zasahující

/záloha

29. 3. 2019 Planný poplach – neohlášené pálení Mikul.dolní 10

23. 4. 2019 Požár nízké budovy -Mikulášovice dolní č.p. 355 10

1. 5. 2019 Otevřené ohniště – Hančův vrch - zlodějka 7

1. 5. 2019 Požár  OA zn. Opel 8

27. 5. 2019 Požár nízké budovy V.Šenov č.p. 467 4

9. 6. 2019 Požár OA  – Bývalý objekt RADAR 10

6. 10. 2019 Požár RD V.Šenov č.p 224 9

24. 10. 2019 Požár RD V.Šenov č.p. 424 7

30. 11. 2019 Požár OA – Mikulášovice střední 7

V roce 2019 zasahovala naše jednotka také u 32 technic-
kých výjezdů, čištění koupaliště, pročišťování městské 
kanalizace, odstranění  spadlých stromů vichřice EBER-
HARD, likvidace vosích a sršních hnízd, zalévání měst-
ských parků, únik ropných produktů,dopravní nehody, 
transport pacienta- asistence ZZS, záchrana zvířat z výš-
ky apod. 
Celkem se tak na technických výjezdech podílelo 
142 členů a bylo odpracováno 272 hodin.
Všem, kteří se na těchto výjezdech podíleli, mnohokrát 
děkuji.
Naše jednotka se podílela na těchto akcích:
14. Reprezentační ples města Mikulášovice
Retro MDŽ Slovanský dům
Ukázka hasičské techniky – Exkurze MŠ Mikulášovice
Ples Sportovců Slovanský dům
Ukázka hasičské techniky  Integrované centrum 
Dolní Poustevna
Mamma Mia Muzikál Slovanský dům
Velikonoční jezdci
Pálení vatry (čarodějnice)
Retro 1.máj
Divadelní představení – Simona Stašová Slovanský dům
Dětský den
S hasiči na kolech
Nožířské slavnosti
150 let založení SDH Skalice u České Lípy
Ukázka hasičské techniky Integrované centrum 
D. Poustevna
Průjezd cyklistického závodu Tour de Feminin
Ukázka hasičské techniky ČSCH Salmov
Průjezd cyklistického závodu Tour de Zeleňák
150 let založení SDH Brtníky
Koncert skupiny Čechomor Slovanský dům
Výroční Ples TŠ Step by Step
Hubertská Zábava OK Klub
Zábava ZŠ Mikulášovice Slovanský dům
Otevření nové Hasičské zbrojnice – Kytlice
Mikulášovický advent

Na těchto 25 akcích se celkem účastnilo 137 hasičů a od-
pracováno bylo v souhrnu 686 hodin.
Aby jednotka spolehlivě fungovala,musí se provádět 
údržba techniky výstroje a výzbroje,to se děje každý 
týden v úterý tzv. úterní brigády. Těchto 49 úterků se 
zúčastnilo celkem 318 členů, při kterých členové odpra-
covali 636 hodin. Všem bych touto cestou chtěl za vyko-
nanou práci a úsilí moc poděkovat.
Dále provádíme školení a odbornou přípravu členů 
výjezdové jednotky. Do těchto školení bylo zapojeno 
15 mužů a 2 ženy. Průměrně 15 % členů absolvovalo 
všech 11 školení. Této činnosti jsme věnovali celkem 
682 hodin.
Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení města za 
podporu při prosazování nároků na dovybavení naší jed-
notky a podporu při udržování akceschopnosti hasičské 
techniky.
Vážení přátelé, děkuji vám za vaši pozornost. 

Ohni zmar, velitel JSDH Mikulášovice - Jehlička Petr

Foto: Tomáš Fúsek
Na valné hromadě se jednalo konstruktivně a došlo i na veřejná poděkování.
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Vedení města na svém úvodním krizovém zasedání rozhodlo, že pro každého obča-
na ve městě nechá vyrobit ochranou roušku, a tak se zahájilo šití.

Pro potřeby našich občanů stále vyrábí roušky Spolek Kolem dokola, aby byl potřebný materiál v zásobě. Šití se ujalo nezávisle na sobě řada dalších spoluobčanů, za což 
jim patří velké poděkování.

Místní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů informovala občany na výjezdových komunikacích z města o nutnosti co nejvíce omezit pohyb mimo náš katastr. Většina 
spoluobčanů situaci pochopila a cestování omezila, děkujeme, že chráníte sebe i své okolí.

Na jiné straně těchto novin jsme již děkovali všem mikulášovickým občanům, kte-
ří velice rychle a ochotně při zajištění nejnutnějšího vybavení pro ochranu zdraví 
pomohli, jedním z nich byl také pan Václav Provazník, který opravou šicího stroje 
zachránil rozjetou výrobu roušek.

FOTO ZPRÁVY
Rádi bychom Vás informovali o příjemnějších událos-
tech a přinášeli zajímavější fotografi e z dění v našem 
městě, ale epidemie bohužel zasáhla celou republiku, 
Evropu i svět a tak přijměte zpravodajství tak trochu 
ponuré.
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I v době celostátní nouze, čase kdyby si měl každý uvědomovat závažnost situace se po městě setkáváme s neustálým vandalismem. Nyní není času nazbyt, abychom 
tyto nepochopitelné zkraty některých neurvalců mohli akutně řešit, nicméně některé činy jsme již zaznamenali a po odeznění akutního stavu se budeme snažit o jejich 
dořešení.

Mikulášovické děti se zúčastnily prestižního turnaje České školní ligy v bridges (bridži) na gymnáziu v Lounech. Na turnaji startovalo celkem 17 dvojic z Prahy, Mikulášovic 
a domácích Loun. Turnaj řídí Milan Macura bývalý juniorský mistr svĕta z roku 2009. Naši hráči se mezi zkušenými soupeři rozhodně nestratily a jejich umístění v polovině 
startovního pole je velmi lichotivé. Mikulášovický Honza Levan se dokonce radoval z prvního místa. 

Výjezdová jednotka mikulášovických hasičů je v záchranném systému školena jako 
jednotka na záchranu životů a majetku při povodních. Město je vybavilo novým 
člunem s elektromotorem. Proto se musí školit a cvičit, aby byli připraveni, kdyby 
povodně nastaly. Cvičení probíhalo v lomu, který ochotně propůjčil jeho majitel 
Tomáš Česnek.

Ortopedická ambulance DAMEDIKA sro. 

MUDr.  Karel  DAĎA,  sídlí v České Kamenici 
a v Novém Boru.
Věnujeme se komplexní diagnostice, léčbě 
a posuzování funkčních poruch pohybového 
aparátu.
Provádíme ultrazvukové vyšetření pohybového 
aparátu, včetně ultrazvuků kyčlí u miminek. Do 
naší ambulance je nutné se předem objednat 
osobně nebo telefonicky. 

Kontakt:

Wolkerova  394, Nový  Bor
Nám 28. října 818, Česká  Kamenice
tel.: 733 517 429, www.mojeortopedie.cz
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Mikulášovický sport v době karantény

Stará garda Mikulášovic se představila 
na turnaji ve Vilémově

Jak všichni víme sportovní život v celé České republice se doslova zastavil. K zásadním rozhodnutím přistoupil téměř celý svět, byla přesunuta Olympiáda, zrušeno 

či odloženo velké množství mistrovských soutěží jak evropských, tak světových. Neznamená to však, že nám byla odepřena veškerá pohybová aktivita, kterou jsme 

dříve provozovali. Naopak udržování dobré kondice posílí naší imunitu a mnohdy nám také spraví náladu v této nelehké době. Je potřeba pouze striktně dodržo-

vat vyhlášená omezení a chovat se zodpovědně nejen k sobě, ale také ke svému okolí. Zdravotní procházky nám zatím nebyly odepřeny a do přírody to opravdu 

nemáme daleko, využijme proto této možnosti. Příprava členů sportovních klubů působících v Mikulášovicích probíhá individuálně. Také sportovci, kteří nás vždy 

velmi dobře reprezentovali v těch nejvyšších soutěžích museli svoje plány upravit. Přesto však dělají maximum, aby se po „době koronavirové“ vrátili zpět ve stejné 

nebo lepší formě. Přejeme jim hodně štěstí a hlavně zdraví, buďte zodpovědní k sobě i svému okolí.

Tomáš Fúsek

Letošní ročník memoriálu Josefa Horáka v halové kopané starých gard byl v pořadí 
již třiadvacátý a odehrál se ve sportovní hale ve Vilémově. Pořadatelsky turnaj za-
jišťoval Velký Šenov, jehož hráči nakonec také v turnaji zvítězili před favorizovanou 
gardou Vilémova. Díky vítězství v  tomto turnaji se tak v dlouhodobém bodování 
vyhoupli na čelo. Do turnaje zasáhla také stará garda mikulášovického fotbalu, ale 
na palubovce se našim hráčům proti soupeřům nevedlo tak, jak by si představovali 
a v celkovém součtu dvoukolového zápolení obsadili až páté místo. 

Text a foto: Tomáš Fúsek

Na tradičním turnaji starých gard se představili také hráči z Mikulášovic.


